
TECHNIKI FRYZJERSKIE KLASA II  

 Dział-Trwała ondulacja 
 
Temat : Rola kwasów i zasad podczas przeprowadzania trwałej ondulacji. 

 

Pytanie dla ucznia – przypomnij sobie z klasy pierwszej jakie działanie na włosy mają kwasy, a 

jakie zasady ?  Podczas jakich zabiegów fryzjerskich wykorzystuje się działanie kwasów i zasad ? 

 

1. Roztwory zasadowe i kwasowe otwierają lub zamykają mostki solne we włosach, dlatego też 

umożliwiają wnikanie do warstwy korowej dalszych substancji czynnych. Jednocześnie roztwory 

zasadowe i kwasowe wzajemnie się neutralizują. 

2. Zasady powodują pęcznienie włosa, otwierając mostki wodorowe i solne. Dzięki temu między 

włóknami keratyny może przenikać do kory włosa więcej płynów. Silne zasady powodują 

pęcznienie i zmiękczenie keratyny. 

3. Kwasy cofają proces pęcznienia włosa . Słabe kwasy nadają połysk i wygładzają włosy ( działają 

odpęczniająco ) . Resztki zasad, które nie zostały wypłukane po spłukaniu płynu do trwałej można 

zneutralizować za pomocą kwasów.. Silne kwasy niszczą włosy i skórę. 

4. Rola zasad i kwasów podczas trwałej ondulacji. 

I etap : 

Preparat do trwałej, który otwiera wiązania e keratynie i powoduje, że włos staje się podatny na 

zmianę kształtu : 

- substancje zasadowe otwierają mostki solne i powodują pęcznienie włosa , dzięki czemu wnikają 

substancje czynne 

- reduktor ( kwas tioglikolowy ) zmiękcza włosy i otwiera mostki dwusiarczkowe 

II etap : 

Utrwalacz zamyka wiązania w keratynie włosa i utrwala nowy kształt : 

- kwasy zamykają mostki solne i działają ściągająco na włos 

- preparat oxydacyjny ( utrwalacz ) zamyka mostki dwusiarczkowe 

 

Ćwiczenie  

Jakie działanie na włos ma płyn do trwałej, a jakie utrwalacz i końcowa odżywka ? 

 

 

Temat – Redukcja i oxydacja w trwałej zmianie kształtu włosa. 

 

Dzięki redukcji i oxydacji zmieniamy keratynę we włosach i utrwalamy ją w nowym kształcie.  

1. Redukcja 

We fryzjerstwie redukcja to najczęściej reakcja jakieś substancji z wodorem. Reduktorem 

nazywamy słabą substancję , która potrafi oddawać swoje elektrony innym. Pod pojęciem 

redukcji rozumiemy we fryzjerstwie : 

- nagromadzenie wodoru, albo usunięcie tlenu 

Reduktory : 

- to środki , które w przypadku innych substancji prowadzą do redukcji 

- dostarczają wodoru i usuwają tlen 

- są głównymi substancjami w preparatach do trwałej, najczęściej są to związki kwasu 

tioglikolowego 

2. Oxydacja 

We fryzjerstwie oxydacja to prawie zawsze reakcja substancji z tlenem. Oxydant to substancja, 

która potrafi wyciągać od innych elektrony . We fryzjerstwie oxydanty to substancje, które 

dostarczają ,,aktywnego tlenu”. Jako oxydantuużywasię prawie zawsze nadtlenku wodoru. Pod 

pojęciem oxydacja rozumiemy we fryzjerstwie : 



- nagromadzenie tlenu, albo usunięcie wodoru 

Oxydanty : 

- to środki , które w przypadki innych substancji prowadzą do oxydacji ( utleniania )  

- dostarczają aktywnego tlenu, albo usuwają wodór 

- są głównymi substancjami czynnymi w utrwalaczach 

- w preparatach do trwałej to najczęściej woda utleniona, rzadziej związki bromatów 

( podrażniają skórę ) 

 

 

Temat- Przyczyny trwałej zmiany kształtu włosów. 

 

 

Przyczyny zmian : 

- niezadowolenie klientek ze swojego wyglądu 

- kobieta , która ma proste włosy marzy o kręconych i odwrotnie 

- chęć zwiększenia objętości włosów 

- uplastycznienie włosów ( są bardziej podatne na ułożenie ) 

- wygoda w układaniu włosów 

- trendy mody np. tzw mokra włoszka, hollywoodzkie fale, prostowanie włosów 

- odbicie włosów od nasady ( trwała stylizacja )  

 

 

Temat- Proporcje i styl klientki , a trwała ondulacja. 

 

 

1.Harmonia w proporcjach  
Ludzie mają różne sylwetki. Wzrost może być wysoki, średni lub niski, budowa ciała – chuda, 
szczupła lub gruba.  
Ramiona i biodra mogą być wąskie lub szerokie. Wszelkie elementy w budowie człowieka można 
podkreślić lub zatuszować przy pomocy odpowiedniego stroju, ale także fryzury.  
Fryzura zawsze powinna być dobrana do sylwetki. Jeżeli tworzy z nią kontrast, razi swoim 
wyglądem. Oznacza to, że została źle dopasowana.  
Właściwie dobrana fryzura modeluje nie tylko twarz i głowę, ale także całą sylwetkę.  
Dobór fryzur w zależności od budowy ciała:  

a) Budowa drobna i delikatna – fryzury krótkie lub do ramion, łagodnie otaczające twarz;  

b) Budowa niska i pulchna – fryzury krótkie, włosy cieniowane;  

c)  Budowa o szerokich ramionach – fryzury pełne objętości po obydwu stronach twarzy;  

d) Budowa wysoka i/lub pulchna – fryzury sięgające długością za uszy;  

e) Budowa ciała wysoka i szczupła – fryzury o dużej objętości, włosy puszyste lub loki 
Trwała ondulacja oznacza zawsze zmianę objętości fryzury. W przypadku włosów krótkich, 
jednolicie stopniowanych uzyskamy większą objętość na wierzchołku głowy. W przypadku 
włosów dłuższych, strzyżonych warstwowo, mocno cieniowanych uzyskamy objętość w 
długościach i końcówkach. 
 

2. Styl klientki 
Podczas planowania trwałej ondulacji fryzjer musi również zwrócić uwagę na styl klientki. 
Typ naturalny, preferuje harmonijne fryzury, miękkie fale, fryzury, które  nie wyglądają sztucznie. 
Typ sportowy , preferuje włosy krótkie, suszone bez suszarki. Dużą zaleta dla nich jest 
oszczędność czasu podczas układania fryzury. 
Typ klasyczny , preferuje zadbane i lśniące włosy o z delikatnymi falami. 



Typ awangardowy, lubi zmiany, które są zauważalne 
Typ męski , stawia na objętość, nie chce fal i loków. 
Typ kobiecy preferuje włosy długie i falowane, loki z dużą objętością. 
Typ romantyczny to osoby, które lubią długie proste albo lokowate fryzury z pasemkami, które 
opadają na twarz. 
 
 
 
Temat – Właściwości włosów, a trwała ondulacja. 
 
 

1. Długość włosów i kapilarność. 
W przypadku trwałej ważna jest długość włosów. Włosy krótkie po trwałej będą wyglądały 
jeszcze krócej, natomiast długie nie uzyskają objętości u nasady ( ze względu na ciężar 
włosów). Aby naniesiony preparat do trwałej dotarł do końcówek włosów na wałkach 
wykorzystujemy efekt kapilarności. Dzięki temu preparat do trwałej naniesiony u nasady 
włosów dociera aż do końcówek położonych wewnątrz  przy wałku. W przypadku długich 
włosów, na wałku znajduje się kilka warstw włosów, które należy starannie zwilżyć 
preparatem do trwałej ( należy użyć więcej płynu ) 
2. Grubość włosów. 
W przypadku delikatnych włosów, substancje czynne szybciej przenikają do warstwy korowej , 
włosy łatwiej poddają się zmianie kształtu, ale skręt nie utrzymuje się zbyt długo. 
Włosy grube mają więcej keratyny, dlatego też zmiana kształtu utrzymuje się dłużej, a fale są 
bardziej sprężyste i elastyczne. 
3. Przekrój włosów. 
Okrągłe i owalne włosy ( europejskie , azjatyckie ), łatwiej poddają się zmianom , natomiast na 
włosach spłaszczonych ( włosy afrykańskie ) trudno wykonać trwałą lub jest ona niemożliwa.  
4. Struktura włosa i zdolność wchłaniania. 
Włosy poddane zabiegom chemicznym mają uszkodzoną strukturę. W przypadku bardzo 
mocnych uszkodzeń nie wolno wykonywać trwałej, gdyż włos zostanie dodatkowo 
uszkodzony, a nie uzyska się sprężystych fal. Uszkodzone włosy mają szorstką, porowatą 
strukturę, jest wiele pęknięć przez które może wnikać więcej płynów. Dlatego też włosy o 
uszkodzonej strukturze wchłaniają więcej i szybciej płynu do trwałej. 
5. Kierunek wzrostu włosów i wicherki. 
Zmieniając kształt długości i końcówek włosów można wpłynąć na kierunek ich opadania. 
Wicherek przy którym włosy płasko rozpadają się na boki można przykryć dzięki mocnej 
zmianie kształtu włosów. Włosy odstające można łatwiej ułożyć w innym kierunku. 
 
 
 
 
Temat -  Historia trwałej ondulacji. 
 
Podręcznik – Nowoczesne zabiegi fryzjerskie wyd. Suzi strona 121 
 
 
Marcel Grateau był prekursorem , który próbował trwale skręcić włosy, jednakże jego próby 
doprowadziły tylko do ondulacji żelazkowej, która nie zmieniała kształtu włosa trwale. 
 
1906- niemiecki fryzjer Karol Nessler  przeprowadza pierwszą próbę trwałej ondulacji na 
żywym człowieku (jego narzeczona ) 
1910 – Karol Nessler uzyskuje patent na trwałą ondulację( nawijano włosy metodą spiralną ) 
1924 – fryzjer Josef Mayer wprowadza płaskie nawijanie włosów 



1942 – amerykańscy chemicy opatentowali trwałą na zimno ( zmiana kształtu włosa bez 
udziału podwyższonej temperatury ). 
1955- zostaje zgłoszona do opatentowania trwała kwaśna 
 
 
 
Temat – Rodzaje trwałej ondulacji. 
 
1. Ze względu na temperaturę w jakiej odbywa się przekształcenie struktury włosa 

rozróżniamy trwałą : 
 Na gorąco ( ponad 100oC ) 
 Na ciepło ( 60- 80oC ) 
 Na zimno ( 50-55oC ) 

 
2. Ze względu na wartość pH wyróżniamy trwałą : 

 Silnie alkaliczną ( pH wynosi 8,5-9 ) 
 Łagodnie alkaliczną ( pH wynosi 7,4-8.5 ) 
 Neutralna (pH 7,2- 7,4 ) 
 Kwaśna ( pH 6,5- 6,8 ) 

 
3. Ze względu na sposób wykonania, wyróżniamy trwałą : 

 Klasyczną 
 Dwufazową 
 Pianową 
 Kolorową 

 Trwała stylizacja tzw. headlines 
 
 
 
Trwała ondulacja na zimno, tutaj przekształcenie włosów odbywa się w temp.  50-55oC, która 
wytwarza się wskutek reakcji chemicznej i pod wpływem temperatury ciała, za pomocą płynu do 
trwałej i utwalacza. 
Trwała neutralna , jest to trwała bezpieczna dla włosów i skóry głowy. Pęcznienie włosów 
ograniczone jest do minimum, dlatego nie obciąża i nie powoduje uszkodzeń łodygi włosa. 
Zawiera też dodatki pielęgnacyjne,które wyrównują ubytki keratyny. Loki są bardziej miękkie niż 
po trwałej zasadowej. Idealna do włosów delikatnych, cienkich , po zabiegach chemicznych. Nie 
nadaje się do włosów sztywnych i grubych. 
Ondulacja kwaśna – jest delikatniejsza i jej efekty utrzymują się do 3. miesięcy, jednak loki 
wyglądają bardziej naturalnie. Stosuje się ją w przypadku włosów słabszych, delikatnych, można 
ją także wykonać na włosach rozjaśnianych.  
Trwała dwufazowa - wykonywana przy odrostach (gdy zabieg był już wykonany wcześniej i 
włosy u nasady zdążyły odzyskać pierwotny kształt). W takim przypadku na odrosty nakładany 
jest płyn silniejszy, a na pozostałe włosy – łagodniejszy. Ponieważ grubość skrętu zależy od 
rodzaju użytych wałków, warto zawczasu ustalić z fryzjerem ostateczny kształt fryzury.  
Trwała pianowa , preparat ondulujący nakładany jest postaci piany ( pojemniki z atomizerem ). 
Ondulacja ta jest wygodna,płyn nie ścieka, jest równomiernie wchłaniany. 
Trwała kolorowa to trwała z jednoczesnym odświeżeniem koloru włosów farbowanych lub 
nadaniem koloru włosom naturalnym za pomocą środka półtrwale koloryzującego, który nie 
zawiera amoniaku. 
Trwała stylizacja , przekształca włosy na okres 6-8 tygodni. 
 
 
Temat – Skład preparatów do trwałej i ich działanie. 



 
 Nowoczesne środki do trwałej to wzajemnie dopasowane do siebie preparaty tj.: 
1. Preparaty przygotowujące włosy do trwałej 
2. Płyn ondulujący 
3. Neutralizator. 
4. Płyn utrwalający. 
5. Preparat przywracający właściwy stan włosom po zabiegu (kwaśna odżywka). 
 
Preparat przygotowujący włosy do trwałej tzw. pre-curl 
Ich zadaniem jest złagodzenie działania płynu ondulującego w miejscach uszkodzonej struktury 
włosów. Dzięki nim osiągniemy optymalny skręt, równomierny oraz jednocześnie chronimy 
włosy przed silniejszymi uszkodzeniami.  
Składniki preparatów pre-curl : 

 kwasy organiczne 
 substancje kationowe, które osiadają na włosach o uszkodzonej strukturze, wyrównując 

uszkodzenia 
 alantoina, chroni przed podrażnieniami 
 d-pantenol, który poprawia łatwość rozczesywania włosów, chroni je przed 

przesuszeniem 
Płyn ondulujący 
To płyn do trwałej (reduktor), jego zadaniem jest zmiękczenie keratyny włosa ( uplastycznienie 
włosa) 
 

Składniki  Nazwa związku  
Działanie na włosy/funkcje  w 

preparacie  
Środki redukujące  Ondulacja chemiczna w środowisku 

zasadowym: kwas tioglikolowy, 
tioglikolan amonu, cysteina 
Ondulacja chemiczna  w 

środowisku kwaśnym:  
Siarczan amonu, ester glicerynowy kwasu 

tioglikolowego 

Zmiękczają keratynę na skutek 

uwodornienia mostków cystynowych, 

mogą wywoływać uczulenia i alergie   

Regulatory odczynu  Węglan amonu, wodorowęglan amonu, 

etanoloaminy  
Podnoszą odczyn włosów do poziomu, 

w których środki redukujące 

optymalnie działają na keratynę 

Środki 

powierzchniowo 

czynne  

Emulgatory, środki zwilżające, 

pianotwórcze, solubilizatory 
Umożliwiają zwilżenie włosów płynem, 

ułatwiają uzyskanie właściwej formy 

preparatu oraz rozpuszczenie 

substancji zapachowych, zapobiegają 

przed spływaniem płynu z włosów   

Środki ochronne 

i pielęgnacyjne  
Lanolina i jej pochodne, alkohole 

tłuszczowe, proteiny, polimery  
Chronią włos przed nadmiernym 

wnikaniem płynu w uszkodzone części 

włosa  
Antyutleniacze   Parabeny Przedłużają trwałość preparatu i 

zapobiegają przez utlenianiem środka 

redukującego  
Rozpuszczalnik   Woda zdemineralizowana   Rozpuszcza i rozcieńcza substancje zawarte 

w płynie, umożliwia ich wniknięcie do 

wnętrza włosa  

Barwniki   -   Poprawiają wygląd preparatu oraz 

pomagają w odróżnieniu preparatów  
Substancje 

zapachowe  
Syntetyczne kompozycje zapachowe  Maskują nieprzyjemny zapach środków 

redukujących  

 



 
Neutralizator – odpęcznianie włosa. 
Jest to preparat, który nakłada się po spłukaniu płynu do trwałej i osuszeniu włosów. Jest to 
produkt o kwaśnym odczynie, którego zadaniem jest odpęcznienie włosa, obniżenie zasadowego 
pH i odtworzenie mostków dwusiarczkowych, które zostały rozerwane przez działanie płynu do 
trwałej. Preparat ten pozostawia się na 3 minuty. 
 
Płyn utrwalający 
Jest to utrwalacz (utleniacz) , jego zadaniem jest utrwalenie zmienionej struktury keratyny. 
 

Składniki  Nazwa związku  
Działanie na włosy/funkcje  w 

preparacie  
Środki utleniające  Ondulacja chemiczna  w 

środowisku zasadowym:  1 -2 % 
wodne roztwory nadtlenku  
wodoru, nadboran sodu 
Ondulacja chemiczna  w 

środowisku kwaśnym:  
7 -15 %wodne roztwory bromianu sodu  

Powodują odwodornienie mostków 

disiarczkowych (utrwalają ich zmienione 

w pierwszym etapie zabiegu położenie), 

uniemożliwiają dalsze rozmiękczenie 

keratyny   

Kwasy   Kwas fosforowy, słabe roztwory kwasów 

cytrynowego i winowego  
Stabilizująśrodki utleniające, neutralizują 

pozostałości związków zasadowych 

wprowadzonych do włosa, zamykają 

mostki jonowe  
Środki 

powierzchniowo 

czynne  

Emulgatory, środki pianotwórcze, środki 

żelotwórcze 
Odpowiadają za uzyskanie właściwej 

formy preparatu, umożliwiają 

prawidłowe rozprowadzenie preparatu 

na włosach, zapobiegają przed spływanie 

preparatu z włosów oraz przyspieszają 

wnikanie składników utrwalacza do 

wnętrza włosa  
Rozpuszczalnik   Woda zdemineralizowana   Rozpuszcza i rozcieńcza substancje 

zawarte w płynie, umożliwia ich 

wniknięcie do wnętrza włosa  

Zagęszczacze   Chlorek sodu, pochodne celulozy  Nadają odpowiednią konsystencję 

preparatom oraz uniemożliwiają 

ich spływaniu z włosów  

Środki pielęgnacyjne  Hydrolizaty proteinowe  Odbudowują uszkodzenia w keratynie 

powstałe w wyniku uwodornienia keratyny  

Barwniki   
-  

Poprawiają wygląd preparatu oraz 

pomagają w odróżnieniu preparatów  
Substancje 

zapachowe  
Syntetyczne kompozycje zapachowe  Odpowiadają za nadanie preparatom 

przyjemnego zapachu  

 
 
Preparat przywracający właściwy stan włosom po trwałej – after–curl 
Jego zadaniem jest neutralizowanie środków  chemicznych pozostałych na włosach (mimo ich 
spłukiwania) , przyśpieszają twardnienie keratyny.  
Składniki preparatów after-curl : 

 kwasy organiczne, które neutralizują zasady i zamykają łuskę włosa 
 przeciwutleniacze (wit. E), zapobiegają dalszemu nie kontrolowanemu procesowi 

utleniania spowodowanemu przez pozostałości wody nadtlenku wodoru (wody utlenionej) 
 środki utwardzające keratynę , które przyspieszają twardnienie i poprawiają elastyczność 

włosa  
 tłuszcze i woski przywracają właściwe natłuszczenie, nadają włosom połysk 



 d-pantenol, ułatwia rozczesywanie włosów 
 
 
 
 
Temat – Analiza predyspozycji przed wykonaniem trwałej. 
 
Przy planowaniu trwałej ondulacji należy uwzględnić następujące elementy : 

 życzenie klienta 
 wiek 
 kształt twarzy, głowy, sylwetkę 
 właściwości włosów tj. długość, grubość, gęstość, przedziałek, wicherek 
 stan włosów 
 przyzwyczajenia klienta związane z fryzurą 
 okulary 
 mankamenty urody np. odstające uszy, krzywy nos, wystający podbródek 
 charakter wykonywanej pracy 
 temperament, osobowość 

 
 
Temat –Zasady bhp dotyczące usługi trwałej ondulacji. 
 
 
Podczas wykonywania wszystkich etapów trwałej ondulacji należy zawsze zakładać jednorazowe 
rękawiczki, które chronią przed chemikaliami ( winylowe lub polietylenowe ). Nie wolno używać 
rękawiczek lateksowych ponieważ przepuszczają niektóre składniki chemiczne zawarte w płynie 
do trwałej i utrwalaczu. Niektóre składniki preparatu do trwałej mogą wywołać podrażnienia i 
alergię. Podczas trwałej ondulacji klientkę chronimy w następujący sposób : 

 łagodne mycie włosów ( nie odtłuścimy skóry głowy)  
 preparatu ondulującego nie należy nanosić na włosy w pobliżu skóry głowy 
 kontury włosów (skóry) powinny być posmarowane kremem 
 jeśli pasek z waty mocno nasiąknie płynem ondulującym, to należy usunąć go wymienić na 

nowy (suchy) 
 przed trwałą ondulacją należy przeprowadzić u klientki próbę uczuleniową 
 klientka powinna być zabezpieczona pelerynką, a w razie potrzeby powinna być użyta 

rynienka 
 jeśli kropla preparatu dostanie się do oczu, to należy oko wypłukać dużą ilością wody, a 

klientka powinna udać się do lekarza 
 nie należy wdychać oparów amoniaku i reduktora 
 jeśli preparat znajduje się w dużych butelkach i trzeba go przelać do butelki z aplikatorem 

to należy to robić w dobrze widocznym pomieszczeniu 
 ręczniki, które miały kontakt z preparatami należy niezwłocznie wyprać 
 trwałej ondulacji nie można wykonać np. w przypadku otwartych ran na skórze głowy, 

podrażnień i alergii 
 resztki preparatów nie należy przechowywać (tracą swoje właściwości), należy je 

wyrzucić do odpowiedniego pojemnika 
 
 
 
 

 

 


